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W wielu publikacjach z zakresu melioracji przeciwerozyjnych udowod
niono, że najskuteczniejszym sposobem umocnienia wąwozów jest zabudowa 
biologiczno-techniczna [3, 5, 6, 9, 11]. Budowle techniczne są często 
niezbędne w początkowej fazie rozwoju roślinności wprowadzonej w skrajnie 
niekorzystne warunki. Z czasem rolę ochronną w znacznym stopniu przejmuje 
roślinność. Szczególnie skutecznie zapobiega erozji las, którego rola w zmniej
szaniu wielkości okresowych odpływów powierzchniowych jest podkreślana 
w wielu publikacjach [1, 2, 7].

Do umacniania progów erozyjnych w dnach wąwozów Z i e m  ni ck  i 
zaprojektował żelbetonowy stopień skrzynkowy [8]. Ten typ budowli zasto
sowano w celach doświadczalnych w wąwozach na zboczu doliny Wisły 
w Opoce Dużej. Oprócz stopni skrzynkowych o wysokości około 2 m 
stosowano niższe budowle — progi betonowe o wysokości około 1 m [4].

W pracy poddano analizie celowość stosowania tego typu budowli 
na podstawie badań umocnionych wąwozów o zlewniach różnie zagospo
darowanych.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I METODA BADAŃ

Badania wykonano w wąwozach w Opoce Dużej koło Annopola; 
zostały one umocnione w latach 1962— 1964. Zastosowano tam umocnienia 
techniczne (progi betonowe, betonowe stopnie skrzynkowe, płotki faszynowe) 
oraz roślinne (rośliny zielne i drzewiaste). Sposób wykonania rekultywacji 
oraz ocenę jej efektów podano we wcześniejszych publikacjach [4— 9, 11].

Spośród kilku zrekultywowanych wąwozów badano dwa o zlewniach 
stykających się ze sobą (ryc. 1). Każda z tych zlewni ma powierzchnię 
około 10,5 ha, długość około 800 m i przeciętną szerokość 130 m.
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Spadki średnie zlewni 1 i 2 wynoszą odpowiednio 18,4 i 18,3%. Są one 
obliczone jako.stosunek różnicy wysokości między najwyższym a najniższym 
punktem zlewni do drugiego pierwiastka jej powierzchni. Takich wskaźników 
używa się w hydrologii do charakterystyki urzeźbienia zlewni przy obli
czaniu przepływów.

Ryc. 1. Plan zlewni wąwozów
/ — krawędź wąwozu, 2 — wododział, 3 betonowy stopień skrzynkowy, 4 — próg betonowy, R — grunty orne, N — nieużytki, 

L — lasy, L ■ — łąki, 5  — sady, 9  — tereny zabudowane

Fig. 1. Plan of the catchment areas of gullies
/ — gully, 2 — watershed, 3 — concrete box-like step, 4 —  concrete threshold, R  —  arable lands, / /  — wastelands, L  — forests,

L — meadows, S — orchards, В — built up areas

Badania polegały na ciągłej obserwacji wąwozów od chwili zastosowania 
umocnień przeciwerozyjnych. W celu zarejestrowania procesów erozyjnych 
wykonywano niwelację den wąwozów. Skład mechaniczny materiału ziemnego, 
w którym wykształciły się wąwozy, określono metodą Bouyoucosa w mody
fikacji Casagrande’a i Prószyńskiego. Strukturę użytkowania zlewni oraz 
ich urzeźbienie określono na podstawie pomiarów terenowych i planów 
sytuacyjno-wysokościowych.



Użytkowanie zlewni a erozja wąwozów 201

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

Jednym z czynników określających intensywność procesów erozyjnych 
jest rodzaj materiału glebowego. Charakterystykę jego właściwości w obu 
zlewniach oraz w wąwozie 1 (ryc. 1) podano we wcześniejszych publi
kacjach [9— 11]. W zlewniach występują gleby wytworzone z materiału 
pylastego silnie spiaszczonego, pylastego lub piaszczystego. Zbocza wąwozu 
1 zbudowane są z piasku, pyłu i pyłu spiaszczonego. W wąwozie 2 wykona
no 3 odkrywki: nr 1 — w dnie wąwozu, nr 2 — w zboczu o wystawie 
północnej, a odkrywkę nr 3 — w zboczu o wystawie południowej. Wyniki 
analiz wskazują, że jest to wąwóz rozcinający materiał o składzie mecha
nicznym piasku luźnego, pyłu spiaszczonego i pyłu zwykłego (tab. 1), 
a więc o podatności na rozmywanie, jak w przypadku wąwozu 1.

W dnach obu wąwozów zastosowano takie same budowle betonowe: 
po 2 progi i po 1 stopniu skrzynkowym.

T ab ela  1

Skład mechaniczny materiału glebowego w wąwozie nr 2 
Mechanical composition of soil material in the No. 2 gully

Nr
odkrywki
Outcrop

No.

Głębokość
Depth

cm

Szkielet
Skeleton

О//о

Procentowa zawartość cząstek o średnicy w mm 
Percentual content of particles of mm in dia

1-0,1 0,1-
0,05

0,05-
0,02

0,02-
0,006

0,006-
0,002 <0,002

suma
sum

<0,02

1 10- 20 2,0 83 6 7 2 1 1 4
40- 50 7,0 94 2 1 2 1 0 3

110-120 6,0 85 7 3 3 0 2 5
2 10- 20 2,5 94 2 0 2 1 1 4

40- 50 2,0 95 1 1 Г 1 1 3
110-120 0,0 24 21 37 8 3 7 18

3 10- 20 ' 0,0 40 21 24 8 2 5 15
110-120 0,0 14 25 40 12 3 6 21

Tak więc wymienione parametry obu zlewni (powierzchnia, długość, 
szerokość, przeciętny spadek, materiał glebowy, umocnienia techniczne) 
są prawie identyczne. Zasadnicze różnice występują tylko w sposobie użytko
wania zlewni (tab. 2).

Cała górna część zlewni 1 (prawie 62% ogólnej powierzchni) użytkowana 
jest rolniczo. Zalesienia zajmują tylko 32% powierzchni zlewni. Struktura 
wiekowa tych zalesień jest bardzo zróżnicowana. Drzewostany starsze, 
istniejące już przed wprowadzeniem umocnień przeciwerozyjnych, zajmują
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T ab ela  2

Struktura użytkowania zlewni wąwozów 
Use of the catchment area

Rodzaj użytku Wąwóz nr 1 -— No. 1 gully Wąwóz nr 2 -— No. 2 gully
Kind of use ha о ha °//о

Ogółem — Total 10,31 100,0 10,44 100,0
grunty orne 
arable lands

6,37 61,8 1,62 15,5
zalesienia 3,32 32,2 8,50 81,4
afforestations
sady
orchards

0.04 0,4 0,09 0,9
nieużytki
wastelands

0,23. 2,2 - -

łąki
meadows - - 0,23 2,2
zabudowania 0,35 3,4form buildings

Ryc. 2. Profil dna wąwozu nr 1
/ — rzędne dna w 1970 r.. 2 — rzędne dna w 1984 r., 3 —  nainyw ( +  ), rozmyw ( - )  w okresie lat 1970— 1984 w cm,

4 — próg betonowy, 5 — betonowy stopień skrzynkowy

Fig. 2. The gully No. 1 bottom profile
/ — bottom ordinates in 1970, 2 — bottom ordinates in 1984, 3 — silting up ( +  ) and washing out ( —) in the period

1970— 1984. 4 — concrete threshold, 5 — concrete box-like step
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powierzchnię około 1 ha. Reszta terenów została zalesiona w trakcie 
wykonywania melioracji przeciwerozyjnych, a około 25% powierzchni leśnej 
zajmują kilkuletnie młodniki, posadzone w drugiej połowie lat siedemdzie
siątych. Tak więc lesistość zlewni 1 przed umocnieniem wąwozu wynosiła 
około 10%.

Zlewnia 2 tylko w około 15% jest w użytkowaniu ornym. Resztę 
zajmuje zwarty kompleks leśny z enklawami łąk kośnych. Drzewostan składa 
się głównie z sosny w wieku około 35 lat (pojedyncze egzemplarze 
mają około 65 lat). W okresie wykonywania melioracji przeciwerozyjnych 
zlewnia oraz wąwóz były zalesione. Jedynie w dolnej części dna wąwozu, 
gdzie roślinność została częściowo zniszczona w trakcie prac budowlanych, 
posadzono w latach 1962— 1964 niewielką liczbę drzew.

Ocenę celowości stosowania budowli betonowych umacniających dna 
wąwozów wykonano na podstawie przekrojów niwelacyjnych (ryc. 2 i 4).

Analiza profilów dna wąwozu 1 z lat 1970 i 1984 (ryc. 2) świadczy 
o przewadze akumulacji materiału spływającego ze zlewni nad wynoszeniem.

Ryc. 3. Profil dna wąwozu nr 2
/  — rzędna dna w 1984 r., 4 — próg betonowy, 5 — betonowy stopień skrzynkowy

Fig. 3. The gully No. 2 bottom profile
1 — bottom  ordinates in 1984, 4 — concrete threshold, 5 —  concrete box-like step

Działanie budowli betonowych umacniających progi erozyjne polega na 
zmniejszeniu szybkości spływającej wody i przez to powoduje osadzanie 
namułów (ryc. 3). Wcześniej wykonano badania świadczące, że na dnie 
tego wąwozu w latach 1970— 1979 osadziło się 45 m 3 namułów [10].

Z analizy pomiarów niwelacyjnych dna wąwozu 2 (ryc. 4) wynika, że 
nie zachodzą tu żadne procesy erozyjne. Zbiorniki utworzone powyżej 
budowli betonowych przez ich ścianki czołowe, wystające po około kilka
dziesiąt centymetrów nad dno, nie zostały zamulone (ryc. 5). O braku 
osadzania się namułów świadczy także fakt, że rosnące tu drzewa, posadzone 
zaraz po wybudowaniu progów i stopni, mają korzenie szkieletowe tuż



Ryc. 4. Zamulony stopień skrzynkowy w wąwozie nr 1. Fot. T. Węgorek 
Fig. 4. Silted up box-like in the gully No. 1. Phot. T. Węgorek



Rye. 5. Próg betonowy w wąwozie nr 2. Brak namułów powyżej ścianki czołowej występującej ponad powierzchnią
dna wąwozu. Fot. T. Węgorek 

Fig. 5. Concrete threshold in the gully No. 2. Lack of silt above the front wall protruding above the
gully bottom. Phot. T. Węgorek
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pod powierzchnią terenu i nie zamulone szyje korzeniowe. Na całej długości 
dna nie stwierdzono także rozmywów.

PODSUMOWANIE

Porównując wyniki pomiarów obu wąwozów należy stwierdzić, że zasad
niczy wpływ na intensywność zachodzących w nich procesów erozyjnych 
ma sposób zagospodarowania zlewni. Budowle trwałe (stopnie i progi 
betonowe) są nieodzowne do umacniania progów erozyjnych w dnach 
wąwozów, których zlewnie są użytkowane rolniczo, a sposób urządzenia 
terenów rolniczych powoduje skoncentrowany odpływ wody ze zlewni do 
wąwozu. Natomiast stosowanie tego typu budowli w wąwozach o zlewniach 
zalesionych, jeżeli progi erozyjne są stosunkowo niskie, wydaje się być 
niecelowe. W przypadku wąwozu 2 prawdopodobnie wystarczyłoby wyrównanie 
niskich progów w dnie wąwozu i umocnienie gruntu budowlami faszynowy- 
mi, a do umocnienia progu wyższego wystarczyłby próg betonowy zamiast 
stopnia skrzynkowego.
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Т. МАЗУРЕК, Т. ВЕНГОРЕК

ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОСБОРА НА ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В УКРЕПЛЕННЫХ ОВРАГАХ

Кафедра мелиорации и сельского строительства Сельскохозяйственной академии
в Люблине

Р езю м е

Исследовали два оврага на склоне долины р. Вислы около г. Аннополя. В 1962— 
1964 гг. враги были укреплены путем биотехнических мероприятий. На дне каждого 
оврага находятся по 2 бетонных порога и по 1 бетонной ступени ящиковой формы. 
Параметры водосборов (площадь, длина долины, почвенный материал) почти иденти
чны. Разница между указанными водосборами заключается в виде использования почв. 
Водосбор № 1 используется главным образом сельским хозяйством, а облесенная 
площадь занимает 32,2% (в 1960-тых годах леса в водосборе занимали около 10%). 
Водосбор № 2 был обласен уже в период крепления оврага в около 80%; в на
стоящее время леса занимают 81,4% площади (табл. 2, рис. 1).

Нивеляционные измерения оврагов показали интенсивную аккумуляцию в овраге 
№ 1 и отсутствие ее следов в овраге № 2 (рис. 2-5). Сверх того наблюдения 
показали, что в овраге № 2 (в облесенном водосборе) не выступает концентрация 
расходов воды.

Применение бетонных ступеней и порогов в оврагах в облесенных водосборах 
представляется нецелесообразным, если противоэрозионные пороги сравнительно низкие.

т. MAZUREK, т . WĘGOREK

INFLUENCE OF THE CATCHMENT AREA UTILIZATION 
ON EROSION PROCESSES IN REINFORCED GULLIES

Department of Land Reclamation and Rural 
Building Engineering, Agricultural University of Lublin

Summary

Two gullies situated on a slope of the Vistula valley near Annopol were investigated. 
In 1962— 1964 the gullies were reinforced by biotechnical structures. On the bottom of 
each gully by 2 concrete thresholds and by 1 concrete box-like step have been placed. 
The catchment area parameters (size, lenght, inclinations, soil material) are almost identical. 
Differences between these catchment areas consist in different utilization way of soils. The 
catchment area No. 1 is utilized mainly by agriculture, afforested areas occupy 32.2% of 
the area (in 1960ies forests in this catchment area constituted about 10%). The catchment 
area No. 2 was afforested in 80% as early as in the period of reinforcement of the 
gully; at present forests occupy there 81.4% of the area (Table 2, Figure 1).

Surveying measurements of the gullies revealed an intensive accumulation in the gully 
No. 1 and its lack in the gully No. 2 (Figures 2—5). Moreover, the observations have
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proved that in the gully No. 2 (afforested catchment area) no concentrated water flows 
occur.

Application of the concrete steps and thresholds in gullies of afforested catchment areas 
seems to be unpurposeful, if the antierosion thresholds are relatively low.

Dr Tadeusz Mazurek 
Instytut M elioracji 
i Budownictwa Rolniczego AR  
Lublin, ul. Leszczyńskiego 7


